
Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 letnich
Gliwice, 13-15.03.2015

W dniach 13.-15. marca  2015r.  w Gliwicach rozegrały się  Mistrzostwa Polski 
Juniorów 17-18 letnich w pływaniu. Na pływali "Olimpijczyk" gdzie odbywała się 
rywalizacja, na starcie stawiło się 377 utalentowanych zawodników ze 127 klubów z 
całej  Polski.  Nasz  klub  UKS  "Delfin"  Legionowo,  pod  opieką  trenera  Daniela 
Krepsa,  reprezentowała  grupa  4  pływaków:  trenująca  na  co  dzień  w  Szkole 
Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu Urszula Jasiul oraz Aleks Strzeszewski, Igor 
Szulich i Adrian Kaczmarczyk.

Ula i  Igor  zaprezentowali  się  na  wszystkich  dystansach w stylu  klasycznym. 
Pierwszego dnia zawodów na dystansie 50 metrowym Igor popłynął  uzyskując  czas 
31,27 (rekord życiowy), co dało 33. miejsce, a Ula 37,08 (rekord życiowy), co dało 27. 
miejsce.  Drugiego  dnia  zawodów  na  dystansie  200  metrowym  Igor  uzyskał  czas 
2:27,00 (rekord życiowy) i 27. miejsce, a Ula 2:53,05 (rekord życiowy) i 18. miejsce. 
Natomiast  trzeciego  dnia  zawodów na  dystansie  100  metrowym już  bez  rekordów 
życiowych.  Ula  uplasowała się  na  20.  miejscu  z  wynikiem 1:21.46  a  Igor na  29. 
miejscu z czasem 1:07.48.

Aleks  został  zgłoszony  do  startu  na  dystansach  50  i  100  metrów  w  stylu 
dowolnym i 50 metrów w stylu motylkowym. Na obu dystansach w stylu dowolnym 
zawodnik ustanowił swój rekord życiowy z czasami odpowiednio 24,61 (44. miejsce) i 
55,10  (59.  miejsce),   natomiast  w  stylu  motylkowym  uzyskał  czas  27,25,  który 
ostatecznie dał (61. miejsce).



Adrian wystartował na trzech, długich dystansach w stylu dowolnym. Na 200 
metrów  uzyskał czas  2:11,87,  co  dało  72.  miejsce,  na  dystansie  400-metrowym 
poprawił swój rekord życiowy na 4:36,27 i zajął 59. miejsce, a 1500 metrów ukończył 
wyścig z czasem 18:28,06 co dało mu 29. pozycję.

Nasi pływacy spisali się przyzwoicie i poprawili kilka rekordów życiowych, ale 
co najważniejsze zebrali  sporo doświadczenia i zobaczyli jak wiele pracy dzieli  ich 
jeszcze od najlepszych! Dlatego życzymy jeszcze większej wytrwałości w codziennych 
treningach! 


